
 
 

c„ôv | 1 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

 

মসলজবদর টয়্বলবট রাখা লটসুয েযেহাবরর লেধান 
প্রশ্নঃ  

েততমাবন প্রায়্ মসলজবদর পেশােখানা ও টয়্বলবট লটসুয রাখা থাবে। 

উবেশয, নামাবের সময়্ মুসল্লীরা পেন তা েযেহার েরবত োবরন।   

প্রশ্ন হবলা, পেউ েলদ নামাবের সময়্ ছাড়া অনয সময়্ এসে পেশােখানা 

ো টয়্বলট েযেহার েবর, তার জনয লে ওই লটসুয েযেহার েরা জাবয়্ে 

হবে? লটসুয পতা নামাবে আসা মুসল্লীবদর জনয ওয়্ােফ েরা হবয়্বছ। 

নাম- হালমদুর রহমান  

উত্তরঃ   

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
আমরা মবন েলর, পেশােখানা ো টয়্বলবট োরা লটসুযর েযেস্থা রাবখন, 

তারা তা শুধু মুসল্লীবদর জনয নয়্; েরং উক্ত পেশােখানা ো টয়্বলট 

েযেহারোরী সেবলর জনযই রাবখন। সুতরাং োর জনয ওগুবলা 

েযেহাবরর অনুমলত আবছ, তার জনয পসখাবন রাখা লটসুয েযেহারও 

জাবয়্ে হবে; চাই লতলন নামাবের জনয আসা মুসল্লী হন ো অনয পেউ; 

েতক্ষণ না েতততেবক্ষর সুস্পষ্ট পোনও লনবষধাজ্ঞা ো এমন পোনও 

লনদশতন সামবন আবস, ো দ্বারা েুঝা োয়্, ওগুবলা সেবলর জনয 

অনুবমালদত নয়্।   

তবে হযাাঁ, অবনে জায়্গায়্ মুসল্লী েযতীত অনযবদর জনয পেশােখানা ো 

টয়্বলট েযেহাবর লনবষধাজ্ঞা থাবে। তথালেও অবনবে পসই লনবষধাজ্ঞা 

অমানয েবর তা েযেহার েবরন। োস্তবেই েলদ পোথাও মুসল্লী েযতীত 

অনযবদর জনয পেশােখানা ো টয়্বলট েযেহাবর লনবষধাজ্ঞা থাবে, 

তাহবল োর লেেল্প েযেস্থা আবছ, তার জনয পসগুবলা েযেহার পেমন 
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নাজাবয়্ে, পতমলন লটসুয েযেহারও নাজাবয়্ে। েক্ষান্তবর পেউ েলদ োধয 

হবয়্ েযেহার েবর, তার জনয লনবষধাজ্ঞা থােবলও পেশােখানা ো 

টয়্বলট েযেহার নাজাবয়্ে হবে না। তবে তার জনয লটসুয েযেহার পথবে 

লেরত থাো োময; েলদ েলেত্রতা অজতবনর অনয পোনও েযেস্থা থাবে। 

েলেত্রতা অজতবনর লেেল্প েযেস্থা না থােবল লটসুয েযেহার েরাও 

নাজাবয়্ে হবে না ইনশাআল্লাহ। -োদাবয়্উস সানাবয়্: ১/২০৮ দারুল 

হাদীস, োয়্বরা; আল-োহরুর রাবয়্ে: ৫/২৭০ দারুল লেতালেল 

ইসলামী; ফাতাওয়্া শামী: ১/২৫৩ দারুল লফের, বেরুত; ফাতাওয়্া 

উসমানী: ২/৫১৪ ও ৫২১ োোলরয়্া েুে লিবো, ভারত  

 تعاىل أعلم ابلصواب وهللا
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৮-০৬-১৪৪৪ লহ. 

১২-০১-২০২৩ ঈ.  

 


